
COMISSÃO PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA 

 GT 4 - EDUCOMUNICAÇÃO 

OBJETIVOS 6: IMPLANTAR PLANO DE COMUNICAÇÃO PARA A CSS 

OBJETIVO 7: INSTITUIR A EA TRANSVERSAL E PERMANENTE PARA A CSS  



Ações previstas no plano 

Objetivo 6: Implantar Plano de Comunicação para a CSS 

Sinalizar os equipamentos de CSS 

Desenvolver campanha para a CSS 

Sensibilizar a comunidade para a CSS 

Desenvolver campanha em redes sociais 

Estabelecer mecanismos de valorização 

Objetivo 7: Instituir a EA transversal e permanente para a CSS 

Constituir equipe transdisciplinar EA 

Desenvolver ações de educação ambiental  

Capacitar os agentes operadores da CSS 

Constituir grupo de agentes ambientais 

Incentivar inserção EA ligada a resíduos nos currículos 

Fomentar ações e projetos de pesquisa e extensão 

Incentivar pesquisa e desenvolvimento (P&D) tecnológico 

Sugerir temas para trabalhos acadêmicos 

Apoiar projetos, pesquisas e ações de Educação Ambiental 

Articular projetos de pesquisa e extensão com associações e cooperativas de catadores 

Promover visitas periódicas 

Promover periodicamente eventos ligados a resíduos 



primeira ação: sinalização do móvel para sepex: prévia do sistema 



primeira ação: sinalização do móvel para sepex: prévia do sistema 

Inserir indicação: 
possibilidade levar 

orgânicos a um ponto 
de coleta. 

Revestir toda a frente 
do móvel com 

sinalização adesiva 



A comunicação deverá ser pensada para: 

Maiores usuários: técnicos, professores e estudantes 

 

 

Operadores: funcionários da limpeza 

 

 

Comunidade “externa”: visitantes, órgãos de          
            controle ambiental, mídia 



A comunicação deverá ser pensada para: 

Maiores usuários: técnicos, professores e estudantes 

 

 

Operadores: funcionários da limpeza 

 

 

Comunidade “externa”: visitantes, órgãos de          
            controle ambiental, mídia 

 
 

Foco inicial 

 
Necessidade de palestras, sensibilização 
ambiental, treinamento  

 
 
 

Visitantes: participantes dos cursos de extensão, 
eventos. 
Órgãos ambientais: informar que a UFSC está 
executando as orientações/ cobranças 
Mídia: estimular outras instituições,  
valorizar a UFSC  



CRIAR CANAIS DE COMUNICAÇÃO PARA RECEBER 
CRÍTICAS, SUGESTÕES, PROPOSTAS 

 

• ufscsustentável.ufsc.br/coletaseletiva (?) 
• coletaseletiva@contato.ufsc.br              (?) 

Emitir comunicações mensais (semestrais?) sobre 
balanço de resíduos coletados e destinados à 

reciclagem. 

CAMPANHA E COMUNICAÇÃO: 

Vídeo (inclusive na recepção dos calouros da reitoria) 
Matéria antes de começar via agecom 
Semanas/ gincanas de recepção dos cursos 
Inserir no vídeo a prévia do sistema (produção dos coletores, primeiro coletor) 
Ações presenciais: Passagem nos setores (marcar com o pessoal da BU no auditório, por exemplo)/ reunião com os servidores. 
TV UFSC 
Possível agecom enviar pautas para a imprensa 
Mídias digitais 

Divulga ufsc 
Gifs: o que é coleta seletiva? O que é responsabilidade compartilhada? Imagens com 10 folhas amassadas e 10 folhas inteiras para mostrar a diferença de volume 

 

FORMAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
• Vídeos (inclusive para recepção dos calouros) 
• Matérias da Agecom 
• Divulga UFSC 
• TU UFSC 
• Enviar pauta para mídia externa 
• Peças para mídia virtual: imagens, gifs... 

JANEIRO E FEVEREIRO DE 
2017: PRODUÇÃO DAS 

PEÇAS PARA CAMPANHA 
DE COLETA SELETIVA 

 



Balanço da coleta seletiva: 

Proposta de planilha na qual inserimos os valores e temos um resumo em 
forma de relatório, para facilitar a emissão. 



Eventos/ Solenidades 

OFICINA DE GRAFFITI NO 
CONTÊINER DA COLETA 
SELETIVA 

INAUGURAÇÃO  DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA NA SEGUNDA SEMANA DE AULA 
SOLENIDADE NA ASSINATURA DO CONTRATO COM OS CATADORES 



COMISSÃO PARA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA 
 GT 4 - EDUCOMUNICAÇÃO 

gestaoderesiduos@contato.ufsc.br 

gestaoderesiduos.ufsc.br 


